PROPOSIÇÕES DA AGENDA LEGISLATIVA EM TRAMITAÇÃO NO CONGRSSO

PROPOSIÇÃO

ONDE TRAMITA

Na Câmara, a
matéria aguarda
designação de
relator para
exame das
emendas
MP 1.039/21 apresentadas e
Auxílio
apresentação do
Emergencial
parecer para
2021
discussão e
votação no
plenário. Depois
segue, para o
plenário do
Senado.

PL 823/21 Medidas
Emergenciais
de Amparo a
Agricultores

Na Câmara, a
matéria aguarda
parecer no
plenário do
relator, deputado
Zé Silva (SD-MG).
Depois segue,
para o plenário do
Senado.

Na Câmara, a
matéria aguarda
designação de
relator para
MP 1.045/21 - exame das
Programa
emendas
Emergencial
apresentadas e
de
apresentação do
Manutenção
parecer para
do Emprego e discussão e
da Renda
votação no
plenário. Depois
segue, para o
plenário do
Senado.

SITUAÇÃO
AVALIAÇÃO
ATUAL /
EM RELAÇÃO
POSICIONAMENTO
ÚLTIMA
À
TRAMITAÇÃO:
TRAMITAÇÃO
8/09/21
Favorável, com
alterações, para
aumentar o valor
do auxílio
emergencial para
R$ 600 enquanto
durar a pandemia,
manutenção das 2
cotas para as
mulheres chefe de
família e as regras
de acesso previstas
em 2020.
Favorável, garantir
o valor de R$ 2.500
por unidade
familiar e quando
destinado à
mulher agricultora
familiar, a
transferência será
de R$ 3.000 por
unidade familiar.
Favorável, com
alterações, para
garantir a
participação dos
sindicatos na
implementação
das medidas de
suspensão do
contrato de
trabalho ou a na
redução de
jornada de
trabalho, na
ampliação da
compensação

Arquivada em
virtude de não
apreciação no Negativa
prazo de 120
dias.

Aprovada nas
2 casas
(Câmara e
Senado).

Positiva

Rejeitada no
Senado
Federal.

Positiva

salarial e na
garantia da
ultratividade de
acordos e
convenções
coletivas.

Na Câmara, a
matéria aguarda
designação de
relator para
MP 1.046/21 apresentação do
Regras
parecer, discussão Contrário.
Trabalhistas
e votação no
na Pandemia
plenário. Depois
segue, para o
plenário do
Senado.

Arquivada.
Caducou em
7/09/21.

PL 1.558/21
(Senado, PLC
130/11) Igualdade
salarial entre
homens e
mulheres

A matéria foi
aprovada pelo
Senado e foi
enviada para
sanção
presidencial.
No entanto, o
presidente da
Câmara
solicitou a
devolução
para
Positiva
apreciação
pelos
deputados
alegando que
o Senado
promoveu
mudanças de
mérito que
impõe retorno
do texto à
Casa de
origem.

Na Câmara, a
matéria aguarda
no plenário o
exame das
mudanças
aprovadas pelo
Senado.

Favorável.

Positiva

Na Câmara, a
matéria aguarda
votação do
parecer do
PL 2.751/20 - relator, deputado
novas regras
Kim Kataguiri
do FGTS no
(DEM-SP), pela
pós-pandemia aprovação na
forma de
substitutivo, na
Comissão de
Trabalho.

PL 714/20 Saque
Emergencial
de Valores do
FGTS

Na Câmara,
tramita em regime
de urgência, em
função de rito,
aguarda parecer
na Comissão de
Trabalho, do
relator, deputado
Heitor Schuch
(PSBRS); aguarda
parecer da
relatora,
deputada Alê Silva
(PSL-MG), na
Comissão de
Finanças e
Tributação; e
designação de
relator na CCJ;
para votação
direto no plenário
da Casa.

Na Câmara,
aguarda parecer
PL 6.223/16 do relator,
Remuneração
deputado
das Contas do
Sanderson (PSLFGTS
RS), na Comissão
de Trabalho.

Foi aprovado
requerimento
51/21, do
deputado
Silvio Costa
Contrário.
Filho, para
Necessita formular realização de
proposta que
audiência
Positiva
reúna todos os
pública. Os
projetos sobre
empregadores
FGTS.
também
apoiam a
retirada de
pauta e
votação da
matéria.

A matéria até
o momento
não foi
incluída para
Contrário.
votação no
Necessita formular plenário da
proposta que
Câmara.
Positiva
reúna todos os
Entidades
projetos sobre
pressionam e
FGTS.
sinalizam ao
presidente da
Câmara sobre
os impactos da
medida.

Sem
movimentação
Contrário.
relevante.
Necessita formular
Entidades
proposta que
pressionam e Positiva
reúna todos os
conversam
projetos sobre
com o
FGTS
presidente da
Ctasp para não

pautar
mudanças no
FGTS.

PL 1.595/19 Criminalização
da Atuação de
Lideranças,
Movimentos
de Base e
Organização
da Sociedade
Civil

Na Câmara, a
proposta aguarda
criação e
Contrário.
instalação de
comissão especial.

Na Câmara, a
matéria tem
parecer do
PEC 32/20 relator, deputado
Reforma
Darci de Matos
Administrativa (PSD-SC), pela
aprovação com
supressões
pontuais, na CCJ.

Contrário.

Instalada em
23 de junho de
2021 a
comissão
especial.
Aguarda
Negativa
parecer do
relator,
deputado
Sanderson
(PSL-RS).
Foi criada
comissão
especial e
apresentado
parecer do
relator,
deputado
Arthur Maia
(DEM-BA),
pela
Negativa
aprovação
com
substitutivo.
Existem
avanços e
problemas
renascentes
no parecer
dele.

Na Câmara, foi
aprovado parecer
do relator,
deputado Neri
Geller (PP-MT),
que é nova
PL 3.729/04 - proposta na forma
Auto
de Subemenda
Licenciamento Substitutiva
Ambiental
Global, mudando
integralmente a
proposta
apresentada em
2004. A matéria
aguarda despacho
no Senado.
Na Câmara, a
matéria teve
parecer aprovado
com proposta
consensual
apresentada pelo
relator, deputado
Aguinaldo Ribeiro
(PP-PB), na
Comissão Mista
Especial. Em
decisão da Mesa
PEC 45/19 Diretora publicada
Reforma
em 4/05/21, o
Tributária
presidente da
Casa, Arthur Lira
(PP-AL), avocou a
proposta direto
para o plenário
onde aguarda
inclusão na pauta
para apresentação
de parecer para
discussão e
votação em 2
turnos.

Contrário.

No Senado,
tramita como
PL 2.159/21. A
Negativa
Senadora Kátia
Abreu (PP-TO)
é a relatora.

Relevante, se
admitidas as
alterações
propostas na
Emenda 178, da
Reforma Justa e
Solidária.

Sem
movimentação Relevante
relevante.

PEC 110/19 Reforma
Tributária

No Senado, a
matéria aguarda
votação do
parecer do
relator, senador
Roberto Rocha
(PSDB-MA), pela
aprovação com
substitutivo, na
CCJC.

Relevante, se
admitidas as
alterações
propostas na
Emenda 178, da
Reforma Justa e
Solidária como foi
apresentada na
Câmara.

Sem
movimentação Relevante
relevante.

PEC 373/17 Exclui
Educação,
Saúde E
Segurança
Pública do
Teto de Gastos

Na Câmara, a
matéria está
apensada à PEC
370/17, que
aguarda
designação de
relator na CCJ.

Favorável.
Necessária a
revogação ampla
do teto de gastos.

Sem
movimentação Relevante
relevante.

Na Câmara, a
matéria aguarda
MP 1.031/21 - no plenário o
Desestatização parecer do
Contrário.
da Eletrobras relator, deputado
Elmar Nascimento
(DEM-BA).
Na Câmara, a
matéria em
virtude de
aprovação do
Requerimento de
Urgência 768/21,
do deputado Hugo
Motta
PL 591/21 (RepublicanosPrivatização
PB), em 20/04/21, Contrário.
dos Correios
aguarda discussão
e votação no
plenário da Casa.
No entanto, a
matéria poderá
ser examinada de
forma preliminar
em comissão
especial.

Aprovada na
Câmara e no
Senado.
Transformada
na Lei
14.182/21.

Negativa

Aprovada na
Câmara.
Atualmente
tramita na
Comissão de
Assuntos
Econômicos do Negativa
Senado sob a
relatoria do
senador
Oriovisto
Guimarães
(PR-PR).

Na Câmara,
tramita de forma
conclusiva, e
aguarda
designação de
relator na
Comissão de
Ciência e
Tecnologia. Foi
aprovado parecer
do relator,
deputado Alexis
Fonteyne (NovoSP), na forma de
substitutivo, na
PL 7.488/17 Comissão de
Extingue o
Desenvolvimento
Monopólio
Econômico,
dos Serviços
Indústria. Tramita
Postais
apensado o PL
4.110/19, da
deputada Caroline
de Toni (PSL-SC),
que altera a Lei
6.538, de 22 de
junho de 1978,
para autorizar
qualquer empresa
a exploração de
serviços postais e
de telegrama,
eliminando o
monopólio estatal
dessas atividades.
Na Câmara, a
matéria aguarda
parecer do
relator, deputado
Eduardo Barbosa
PL 6.072/19 (PSDB-MG), na
Reformulação
comissão especial.
do Bolsa
Tramita de forma
Família
conclusiva no
colegiado, sem a
necessidade de
votação no
plenário, salvo

Contrário.

Na Comissão
de Ciência e
Tecnologia,
sob a relatoria
Positivo
do deputado
Bira do
Pindaré (PSBMA).

Relevante, com
necessidade de
debate.

Sem
movimentação Relevante
relevante.

apresentação de
recurso pelos
parlamentares.

PL 4.856/19 Programa
Renda Básica
Universal

PL 6.323/16 Acesso à
Justiça do
Trabalho

PL 3.748/20 Regime de
Trabalho sob
Demanda

PL 3.754/20 Regime de
Trabalho sob
Demanda

Na Câmara, a
matéria aguarda
designação de
relator na
Comissão de
Seguridade Social
e Família.
Na Câmara, a
matéria aguarda
votação do
parecer do
relator, deputado
André Figueiredo
(PDT-CE), pela
aprovação com
substitutivo, na
Comissão de
Trabalho.
Na Câmara, a
matéria tramita
apensada ao PL
5.069/19, do
deputado
Gervásio Maia
(PSB-PB), que
aguarda
designação de
relator na
Comissão de
Desenvolvimento
Econômico.
No Senado, o
projeto aguarda
despacho do

Relevante, com
necessidade de
debate.

Sem
movimentação Relevante
relevante.

Favorável, nos
Sem
termos do parecer movimentação Relevante
do relator.
relevante.

Relevante, com
necessidade de
debate.

Indicado como
relator o
deputado
Augusto
Negativa
Coutinho
(SolidariedadePE).

Relevante, com
necessidade de
debate.

Sem
movimentação Relevante
relevante.

presidente da
Casa.
PL 3.512/20 Detalha as
Obrigações do
Empregador
na Realização
do
Teletrabalho

PL 5.228/19 Lei do
Primeiro
Emprego

No Senado, a
matéria aguarda
despacho do
presidente da
Casa.

Relevante, com
necessidade de
debate.

No Senado, a
matéria aguarda o
parecer do relator
de plenário,
Contrário.
senador
Veneziano Vital do
Rêgo (MDB-PB).

Sem
movimentação Relevante
relevante.

Na Câmara,
está apensado
ao PL
6.930/06, de
do senador
Paulo Paim
(PT-RS). Na
Negativa
CCJ, sob a
relatoria do
deputado
Gilson
Marques
(Novo-SC).

